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10:17  Kuglegårdsvej  Brandalarm  Blind alarm, idet der var fejl på alarmoverførslen. 

10:28  Stubmøllevej   Trafik ulykke   Sikring af skadested, i forbindelse med færdselsuheld. Fejet og ryddet kørebanen. Skadestedet  
overdraget til politiet. 
 

10:47 Egelundsvej  Brandalarm  Blind alarm, idet en detektor var aktiveret uden påviselig grund. 

10:49  Rådmandsgade  Brandalarm   Falsk alarm, idet et alarmtryk var aktiveret af ikke identificeret person.  
 
11:16  Bernstorffsgade  Redning   Assistance til ambulancetjenesten, til person der var faldet ned på sporareal.  
 
12:36  Ørestads Boulevard  Brandalarm   Blind alarm, idet en detektor var aktiveret ved kraftig damp/os fra produktionsanlæg. 
 
15:06  Refshalevej   ild i container   Ild i pap komprimator. Flyttet med kroghejs, til et mere sikkert sted. Komprimator tømt og slukket  

med HT-rør.  
 

16:11  Ørestads Boulevard  Brandalarm   Blind alarm, idet en detektor var aktiveret ved kraftig tobaksrygning tæt på detektoren.  
 
17:47  Rentemestervej  Brandalarm   Blind alarm, idet der var fejl på centralskabet.  
 
18:13  Flydedokken   Forurening  Eftersyn i forbindelse med oliefilm på vandet. Konstateret større område af kanalen med oliefilm.  

Skadestedet overdraget til havnevæsnet.  
 

18:52  Sundholmsvej   Brandalarm   Blind alarm, idet en detektor var aktiveret ved kraftig damp/os fra madlavning.  
 
19:06  Søndre Fasanvej  Brandalarm   Blind alarm, idet en detektor var aktiveret ved kraftig damp/os fra opvaskemaskine. 
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13:43 Byparken  Brandalarm  Ildløs i overfyldt askebære havde udløst alarmen. 

19:08  Langelinie Allé  Brandalarm  Blind alarm idet en detektor var aktiveret på grund af vandskade.  
 
19:38  Helgolandsgade  Brandalarm   Blind alarm, idet en detektor var aktiveret uden påviselig grund.  
 
20:07  Helgolandsgade  Brandalarm   Blind alarm, idet et alarmtryk fejlagtigt var aktiveret.  
 
20:19  Sjællandsgade  Brandalarm   Blind alarm, idet en detektor var aktiveret ved kraftig damp/os fra madlavning.  
 
20:35  Nikolaj Plads   Brandalarm   Blind alarm, idet en detektor var aktiveret af røg fra røgmaskine.  
 
22:26  Willemoesgade  Ild i lejlighed   Ild i vindueskarm, slukket med lidt vand fra HT-rør. Skadestedet overdraget til politiet.  
 
00:59  Nørrebrogade  Oversvømmelse  Utæt akvarie, var årsag til vand hos underbo. Assisteret beboer med tømning af utæt akvarium, og  

rekvireret skadeservice firma.  
 

01:04  Krabbesholmvej  Ild i skraldespand  Ild i skraldespand, slukket af sig selv før beredskabets ankomst.  
 
01:05  Rentemestervej  Brandalarm   Blind alarm af ukendt årsag, idet centralskab var retableret ved beredskabets ankomst. 
 
01:19 Byparken  Brandalarm  Ildløs i overfyldt askebære havde udløst alarmen. 
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